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Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola. 
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Październik 2015 NR 24

GAZETA SZKOLNA ZS Nr 2 im. Fryderyka 
Chopina

23 października 2015 roku odbyła się bardzo udana wycieczka do 
Malborka, dla klas IIb, IIa i Ib gimnazjum, zorganizowana przez Panią 
Agnieszkę Majkę. Opiekunami byli wychowawcy klas: Jolanta 
Walichniewicz i Marek Pawłowski.   Młodzieżą opiekował się także jeden z 
rodziców Andrzej Bukalski, stały pomocnik w wielu imprezach. 

Wycieczka do Malborka
Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia: Andrzej Bukalski 

dokończenie na stronie 2
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Wycieczka do 
Malborka
Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcia: Andrzej Bukalski

dokończenie ze strony 1

Zwiedziliśmy twierdzę krzyżacką i jej bogate zbiory muzealne. Mimo 
nienajlepszej pogody, humory dopisały i nie omijaliśmy Mc Donaldów. 
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Konkurs dekanalny       
              o Świętym 
Papieżu Janie Pawle II

Źródło: www.zsturzno.pl

Dnia 6 X 2015r. w Szkole 
Podstawowej w Chełmży 
odbyła się kolejna edycja 
Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Świętym Papieżu 
Janie Pawle II pt. „Nie 
lękajcie się” dla klas piątych.

W konkursie brało udział 31 
uczniów z siedmiu szkół 
Dekanatu Chełmżyńskiego.

Z każdej szkoły brały udział             
       3 osoby, które najlepiej 
wypadły      w etapie szkolnym. 

Naszą szkołę reprezentowały          
          3 uczennice z klasy V a – 
Iza Wojtiuk, Zosia Kucharska i 
Oliwia Kończalska. 

Konkurs przebiegał w dwóch 
etapach. 

W pierwszym uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 40 bardzo 
szczegółowych pytań dotyczących życia, kapłaństwa i pontyfikatu Jana Pawła 
II. W drugim etapie uczniowie rozwiązywali krzyżówkę interaktywną. Zdobyte 
przez uczestników punkty komisja przeliczała na procenty. Najlepsi uczniowie 
zdobyli od 170 – 180%, najsłabsi 40 – 50%. Nasze uczennice wypadły bardzo 
dobrze. Iza Wojtiuk zdobyła 172%, Zosia Kucharska 150%, Oliwia Kończalska 
130%.
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Na przełomie września                
          i października radio Eska 
ogłosiło konkurs przeznaczony 
dla szkół, głównie gimnazjalnych 
i licealnych,                   pt. „W 
szkole gramy”. 

Konkurs polegał na nakręceniu  
klipu do piosenki Donatana         
         i Cleo   pt.”My Słowianie”. 

Źródło: www.zsturzno.pl

KLIP „MY, SŁOWIANIE”
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W naszej szkole znalazło się kilka bardzo szalonych dziewcząt z klasy II 
gimnazjum (Julka Chmiel – reżyser, montażysta,  Ania Wróblewska, 
Marika Masłowska, Oliwia Kwieciak i Marta Styranowska), które 
postanowiły zmierzyć się z tym przedsięwzięciem  i wciągnęły do pracy 
nad klipem sporą ilość uczennic i ucznia z naszego gimnazjum. 

Opiekunem grupy została pani Marzenna Wójcik. Film można obejrzeć 
pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=D2EpwBLQYh4.  Co 
prawda nie wszedł do ścisłego finału, ale odnotował całkiem sporą ilość  
wyświetleń.  



Rekord naszej szkoły    
            w PIERWSZEJ 
POMOCY 
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Pobiliśmy rekord!

Po podliczeniu raportów ze wszystkich instytucji, które 16 października 
razem z Fundacją WOŚP biły rekord w jednoczesnej resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość 
osób, możemy z ogromną radością potwierdzić, że rekord został pobity! 

Źródło: www.zsturzno.pl

Gdy po raz pierwszy 
ustanawialiśmy ten rekord 
w 2013 roku w wydarzeniu 
wzięło udział 83 111 osób        
z 1 132 instytucji. 

W tym roku w biciu rekordu 
wzięło udział 980 instytucji 
oraz 92 049 osób, które 
korzystały z 5 411 fantomów! 
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Unihokej, biegi i piłka 
nożna – sportowa jesień

Zawody powiatowe w biegach 
przełajowych w tym roku odbyły się 
w Chełmży. 

Patrycja Żurawska z naszej szkoły 
uplasowała się na pozycji 
medalowej zdobywając II miejsce i 
srebrny medal. W rywalizacji 
chłopców nasz Tomek Sękowski 
zajął III miejsce.

Źródło: www.zsturzno.pl

5 października w Turznie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu 
toruńskiego w piłce nożnej szkół 
gimnazjalnych.

Zawodnicy z Turzna dwukrotnie, 
po bardzo ciekawych meczach, 
ulegli drużynie z Lubicza, zajmując 
drugie miejsce                              i 
zdobywając tytuł vice mistrzów 
powiatu toruńskiego.

27 września 2015 w Prabutach nasza 
żeńska drużyna uczestniczyła w 
rywalizacji w dyscyplinie unihokeja.  

Turniej organizowany jest  przez 
Polski Związek Unihokeja  w ramach 
akcji „Unihokej łączy dzieci” 
dofinansowanego w drodze konkursu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w Warszawie. 

Rywalizacja była emocjonująca. 
Ostatecznie udział w rozgrywkach 
zakończyliśmy na czwartym miejscu.



Konkurs Chopinowski 2015 - 
wyniki

***
Redakcja Nowinek zaprasza  do współpracy uczniów i nauczycieli.
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W październiku odbył się XVII Międzynarodowy Konkurs  Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina.  

Zwycięzcą konkursu został  utalentowany Seong-Jin Cho z Korei 
Południowej. Jedyny Polak w finale Szymon Nehring otrzymał wyróżnienie.  
Na zdjęciu poniżej zwycięzca w trakcie wykonywania utworu Fryderyka 
Chopina, który jest   patronem naszej szkoły. 

Tekst: Marek Pawłowski
Zdjęcie: www.warszawa.naszemiasto.pl
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